
 
 

 

   

Nazwa 
Beneficjenta 

Tytuł projektu Numer projektu Rodzaj 
wsparcia 

Data realizacji wsparcia Godziny w których  
wsparcie jest 
realizowane  

Dokładny adres realizacji 
wsparcia 

Forum Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii społecznej w 
subregionie wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Nabór na ścieżki 
wsparcia przez OWES 

Nabór prowadzony w trybie 
ciągłym przez doradcę ds. naboru 
zgodnie z indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu – nie ma możliwości 
określenia konkretnych dat 
udzielanego wsparcia. 
 

 

 

 

 

W dniach od 17 do 18.11.2019 
roku planowana jest Komisja 
Rekrutacyjna dla 5 
Kandydatek/Kandydatów do 
zatrudnienia w PES 
przekształcanym w PS. 

Nabór prowadzony w trybie 
ciągłym przez doradcę ds. naboru 
zgodnie z indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu – nie ma możliwości 
określenia konkretnych godzin 
udzielanego wsparcia 
 

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna odbywać 
się będzie 17.11.2019r. w 
godzinach od 8.00 do 20.00 oraz 
18.11.2019r.w godzinach od 
16.00 do 19.00.  
 

 

Wsparcie realizowane  w trybie 
ciągłym zgodnie z indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu. Nie ma możliwości 
określenia dokładnego adresu ze 
względu na indywidualne potrzeby 
uczestników. 
Wsparcie jest realizowane w biurze 
projektu Lidera: Forum Aktywności 
Lokalnej, ul. Ludowa 1CWałbrzych 
oraz Partnera: Fundacji Rozwoju 
Ekonomii Społecznej ul. 
Beethovena 1-2 pok. 26, Wałbrzych 
lub w miejscu zamieszkania 
Uczestniczki/Uczestnika 
zgłaszającego się do udziału w 
projekcie 
 
Forum Aktywności Lokalnej,  
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych 
 
 
 
 
 
 

Forum Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii społecznej w 
subregionie wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Wsparcie finansowe i 
pomostowe dla PS 
tworzących nowe 
miejsca pracy 
Lider/Partner 

Nabór prowadzony w trybie 
ciągłym. Nie ma możliwości 
określenia konkretnych dat, w 
których uczestnicy składają 
dokumentację rekrutacyjną 

Nabór prowadzony w trybie 
ciągłym. Nie ma możliwości 
określenia konkretnych godzin, w 
których uczestnicy składają 
dokumentację rekrutacyjną 

Forum Aktywności Lokalnej,  
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych 
Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, ul. Beethovena 1-2 
pok.26, 58-300 Wałbrzych 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" LISTOPAD 2019 



 
 

 

   

 
W dniach 14-16.11.2019r. 
odbędzie się analiza kompetencji 
5 Kandydatek/Kandydatów do 
zatrudnienia w PES 
przekształcanym w PS. 
 
 
W dniach: 25-27.11.2019r. 
planowana jest analiza 
kompetencji 5 
Kandydatek/Kandydatów do 
zatrudnienia w istniejącym PS. 
 
 
 

 
Wsparcie odbywać się będzie w 
godzinach od 7.00 do 19.00 w 
dniach 14 i 15.11.2019r. oraz w 
godzinach od 8.00 do 14.00. 
 

Wsparcie odbywać się będzie w 

godzinach: 25.11.2019r. od 14.00 

do 20.00 w dniach 26-

27.11.2019r. w godzinach od 

8.00 do 20.00. 

 
Forum Aktywności Lokalnej,  
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych 
 
 

 
Forum Aktywności Lokalnej,  
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych 
 

 

Forum Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii społecznej w 
subregionie wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Szkolenia 
przygotowujące do 
uruchomienia i 
funkcjonowania PES i 
PS 

W dniach: 26 oraz 28.11.2019 
roku planowane jest szkolenie 
przygotowujące  do uruchomienia 
i funkcjonowania PES i PS. 

Szkolenie odbywać się będzie w 
godzinach od 8.00 do 16.20. 

KATARZYNKA Katarzyna Sompolska, 
Boleścin 7, 58-100 Świdnica 

Forum Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii społecznej w 
subregionie wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Doradztwo Wsparcie doradcze prowadzone 
w trybie ciągłym zgodnie z 
indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu -  nie ma możliwości 
określenia konkretnych dat 
udzielanego wsparcia. 

Wsparcie doradcze prowadzone 
w trybie ciągłym zgodnie z 
indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu -  nie ma możliwości 
określenia konkretnych godzin 
udzielanego wsparcia. 

Wsparcie realizowane  w trybie 
ciągłym zgodnie z indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu. Nie ma możliwości 
określenia dokładnego adresu ze 
względu na indywidualne potrzeby 
uczestników. 
Wsparcie jest realizowane w biurze 
projektu Lidera: Forum Aktywności 
Lokalnej, ul. Ludowa 1CWałbrzych 
oraz Partnera: Fundacji Rozwoju 
Ekonomii Społecznej ul. 
Beethovena 1-2 pok. 26, Wałbrzych 
lub w miejscu zamieszkania 
Uczestniczki/Uczestnika 
zgłaszającego się do udziału w 
projekcie 



 
 

 

   

 

Forum Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii społecznej w 
subregionie wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Reintegracja 
społeczna i 
zawodowa 

Ścieżka reintegracji została 
rozpoczęta dla osób , które są 
objęte wsparciem w OWES w 
okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 
Spotkania ze specjalistami ds. 
reintegracji są prowadzone w 
trybie ciągłym i nie ma możliwości 
określenia konkretnych dat 
udzielanego wsparcia 

Ścieżka reintegracji została 
rozpoczęta dla osób , które są 
objęte wsparciem w OWES w 
okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 
Spotkania ze specjalistami ds. 
reintegracji są prowadzone w 
trybie ciągłym i nie ma 
możliwości określenia 
konkretnych godzin udzielanego 
wsparcia. 

Nie ma możliwości określenia 
dokładnego adresu ze względu na 
indywidualne potrzeby 
uczestników. 
Wsparcie jest realizowane w biurze 
projektu Partnera: Fundacji 
Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. 
Beethovena 1-2 pok. 26, Wałbrzych 
lub w miejscu zamieszkania 
uczestnika, któremu udzielane jest 
wsparcie. 

Forum Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii społecznej w 
subregionie wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Działania animacyjne Wsparcie animacyjne 
prowadzone zgodnie z 
indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu -  nie ma możliwości 
określenia konkretnych dat 
udzielanego wsparcia 

Wsparcie animacyjne 
prowadzone zgodnie z 
indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu -  nie ma możliwości 
określenia konkretnych godzin 
udzielanego wsparcia 

Wsparcie realizowane  w trybie 
ciągłym zgodnie z indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Uczestniczki/Uczestników 
projektu. Nie ma możliwości 
określenia dokładnego adresu ze 
względu na indywidualne potrzeby 
uczestników. 
Wsparcie jest realizowane w biurze 
projektu Partnera: Fundacji 
Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. 
Beethovena 1-2 pok. 26, Wałbrzych 
lub w miejscu zamieszkania 
uczestnika, któremu udzielane jest 
wsparcie. 

Forum Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii społecznej w 
subregionie wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Pozostałe formy 
wsparcia 

W miesiącu listopadzie nie są planowane do realizacji pozostałe formy wsparcia 


